
  

                                                                                         

 

 

Consultas com ONGs e ACNUR na América do Sul 

“Solidariedade em ação no caminho para o Fórum Global sobre os Refugiados” 

Rio de Janeiro, Brasil | 21 e 22 de Novembro de 2019 

 

   

Data e hora: Quinta-feira 21 e sexta-feira 22 novembro 2019 (09:00 - 18:30 hrs) 
 

Co-organizadores: ACNUR, HIAS e o Centro de Proteção de Refugiados e Imigrantes (CEPRI) 
 

Contexto: Considerando o complexo contexto de mobilidade humana na região sul-americana, 
com centenas de milhares de solicitantes de refúgio e refugiados envolvidos em movimentos 
mistos e a escala do contínuo deslocamento interno, o papel das organizações da sociedade civil 
e do setor privado no apoio a essas pessoas é mais relevante do que nunca. O primeiro Fórum 
Global sobre os Refugiados (Fórum Global) (17 a 18 de dezembro de 2019 no Palais des Nations em 
Genebra, Suíça) oferecerá uma oportunidade para ONGs e o Setor Privado estabelecerem 
parcerias com outros atores e promoverem ações coletivas de maior alcanse e mais impactantes 
para alcançar objetivos comuns de proteção e soluções. 

 

Objetivos:  
a) Discutir os desafios e oportunidades atuais na sub-região e definir como melhorar a 

parceria e o compartilhamento de responsabilidades entre a sociedade civil e 
organizações do setor privado nas Américas 

b) Desenvolver compromissos individuais ou conjuntos que podem ser anunciados no Fórum 
Global 

c) Compartilhar boas práticas e outras contribuições ao Fórum Global 

 

Principais tópicos para discussão: Para assegurar uma abordagem estratégica e maximizar o 
impacto do primeiro Fórum Global em 2019, são encorajadas contribuições nas seguintes áreas de 
foco: (i) Arranjos para compartilhar o ônus e a responsabilidade; (ii) Educação; (iii) Empregos e 
meios de subsistência; (iv) Energia e infraestrutura; (v) Soluções; e (vi) Capacidade de proteção. 
Dentro de uma área as contribuições podem abordar: um subtema; uma situação específica dos 
refugiados; e / ou um grupo específico.1 Dado o contexto regional e o pouco tempo para a reunião, 
o evento se concentrará nos tópicos destacados em negrito. 
 

Critérios de participação para ONGs e organizações do setor privado: 
As organizações que participarão se enquadrarão nos seguintes critérios: 

 Organizações que trabalham diretamente com requerentes de asilo, refugiados 
internamente deslocados e apátridas nas Américas 

 Organizações dispostas a trocar boas práticas e experiências relacionadas a situações 
regionais e específicas de países, bem como globalmente 

 Indicação da intenção de fazer promessas novas, inovadoras ou chocantes ou outras 
contribuições substantivas para o Fórum Global 

 

Declaração de Compromisso 
O objetivo deste evento é que ONGs e organizações do setor privado desenvolvam 
compromissos individuais ou conjuntos e contribuam com boas práticas para alcançar os 
objetivos do Pacto Global sobre Refugiados e fortalecer a resposta coletiva a situações de 
mobilidade humana na região das Américas enquanto nos preparamos para o 1º Fórum Global. 

                                                 
1 ACNUR, compromissos e contribuições, https://www.unhcr.org/pledges-and-contributions.html 

https://www.unhcr.org/pledges-and-contributions.html

